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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi sebuah perusahaan. 

Sistem informasi online bahkan akan sangat membantu bagi perusahaan yang 

memiliki cabang yang tersebar diberbagai daerah. Hal inilah yang mendorong PT 

Tristar Finance, sebuah perusahaan multifinance yang berpusat di Jakarta 

mempercayakan PT AST Global Solusindo untuk membangun sebuah sistem 

informasi multifinance online yang dinamakan ifinancing. 

Sebuah sistem multifinance memiliki beberapa modul utama yang 

menyusunnya seperti modul aplikasi, modul piutang, modul kasir, modul 

penagihan, modul inventori, modul jaminan dan modul lainnya.  Modul aplikasi 

yang merupakan sistem pendaftaran hingga persetujuan aplikasi nasabah terhadap 

pinjaman yang diajukkan. Moldul piutang merupakan sistem yang mengatur 

aplikasi yang sudah disutujui dan menjadi kontrak aktif. Modul kasir yang 

merupakan sistem penerimaan atas pembayaran angsuran, denda, dan biaya 

lainnya dari nasabah. Modul penagihan merupakan sistem penagihan atas kontrak 

atau pinjaman yang mengalami tunggakan sampai penarikkan atas barang 

pinjaman yang tertunggak. Modul inventori merupakan sistem inventori yang 

mengatur barang hasil tarikan dari pinjaman yang tertunggak. Modul jaminan 

merupakan sistem yang mengatur jaminan yang diberikan nasabah sebagai syarat 

pengajuan aplikasi. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan modul 

penagihan dan inventori sistem informasi ifinancing PT AST Global Solusindo 

berbasis web menggunakan ASP.NET untuk PT Tristar Finance. 

Modul penagihan…, Handika Chandra, FTI UMN, 2013



2 

 

 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama 45 hari kerja terhitung dari tanggal 2 

Juli 2012 s.d. 7 September 2012 di PT AST Global Solusindo, Jakarta Pusat. 

Prosedur pelaksanaan kerja magang di PT AST Global Solusindo adalah sebagai 

berikut. 

a. Mahasiswa magang datang ke kantor perusahaan yang bertempat di Delta 

Harmoni Building, Jakarta Pusat setiap hari kerja, yaitu Senin - Jumat. 

b. Lama jam kerja untuk hari Senin - Jumat adalah 8 jam. 

c. Libur kerja tanggal 17 Agustus 2012 (peringatan hari kemerdekaan) dan 19-

23 Agustus 2012 sebagai libur lebaran. 
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